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Előterjesztés 

 
Tárgy: Újpest 2015-2019. évekre szóló Városfejlesztési Koncepciójának az elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) pontjá-
ban foglaltak szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági prog-
ramban, fejlesztési tervben rögzíti, ami helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 
és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével a helyi önkormány-
zat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A program a képvi-
selő-testület megbízatásának az időtartamára szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartal-
mazhat, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehan-
goltabbá teszik azokat.  
 
Újpest Önkormányzatának Városfejlesztési Programja a város stabil működtetésének és fejlesz-
tésének stratégiai terve. A program célja, hogy biztos alapot teremtsen a kerület működésének, 
további lendületet adjon Újpest fejlődésének. Programunkban szeretnénk megvalósítani a sike-
res, kompakt város stratégiájának az alapelemeit: az élhető és vonzó, gyermek- és családbarát 
környezetet, életerős, összetartó közösségeket társadalmi szolidaritással, egészséges életteret, 
élénk, prosperáló, nyitott és innovatív gazdaságot, ésszerűen tervezett, és a kerület lakosságának 
valós igényeit szolgáló infrastruktúrát. Szeretnénk Budapest részeként működő, de önálló, identi-
tását megtartó kerületet építeni, minőségi, tiszta, zöldfelületekben gazdag lakókörnyezettel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől Újpest Városfejlesztési Koncepciójának a mellékelt terve-
zet szerinti elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2015. (IV.30.) 
határozata a Budapest Főváros Újpest IV. kerület Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló Vá-
rosfejlesztési Koncepciójának az elfogadásáról: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékleteként jóváhagyja Budapest Fővá-
ros Újpest IV. kerület Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló Városfejlesztési Koncepció-
ját. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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